
 

Uznesenie a zápis  VSSP SPF 

formou písomného hlasovania 

č. SPF/2022/VSSP/U20/P 
 

1. Predkladateľ: Martina Moravcová Valko, poverený zastupujúci viceprezident pre 

synchronizované plávanie 

 

2. Navrhovateľ: Martina Moravcová Valko, poverený zastupujúci viceprezident pre 

synchronizované plávanie 

 

3. Odôvodnenie návrhu: Predmetom rozhodnutia VSSP SPF má byť schválenie úprav Plánov práce 

seniorskej a juniorskej reprezentácie, ktoré sa týkajú doplnenia pripravnej súťaže. Účasťou 

reprezentantov na prípravnej súťaži sa zároveň ospravedlňuje neúčasť reprezentantov na druhej 

nominačnej súťaži Mistrovství České Republiky 2022 (J), ktorá sa koná v Olomouci/CZE v dňoch 

21.-22.05.2022. 

 

4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie: Plán práce juniorov úprava č.1 a plán práce seniorov úprava 

č.1 

 

4. Návrh textu rozhodnutia: 

S P F / 2 0 2 2 / V S S P / U 2 0 / P  

VSSP SPF schvaľuje úpravy Plánov práce seniorskej a juniorskej reprezentácie označené ako 
aktualizácie č. 1 ku dňu 11.5.2022. VSSP SPF ospravedlňuje neúčasť reprezentantov na druhej 
nominačnej súťaži reprezentačného družstva Juniori Mistrovství České Republiky 2022 (J), ktorá sa 
koná v Olomouci/CZE v dňoch 21.-22.05.2022 z dôvodu účasti na prípravnej súťaži FINA ASWS 
SUPER FINAL v Aténach/GRE v dňoch 20.-22.05.2022. 
 
Úloha z rozhodnutia: zverejniť Plány práce na webovom sídle SPF 
 
Termín: bez zbytočného odkladu                  Zodpovedný/í: p. Solymosyová I., p. Košťálová Z. 

 

6.  Lehota na písomné vyjadrenie: do 5 dní 

7. Adresa doručenia písomného vyjadrenia:  

e-mail sp@swimmsvk.sk V prípade, ak sa v stanovenej lehote nevyjadríte, platí, 

že odpoveď sa nezapočítava do kvóra stanoveného na platné rozhodnutie o návrhu. 

 

 

 

 

 
Zápis o hlasovaní 

pri rozhodovaní VSVP SPF 

formou písomného hlasovania 



Pozícia v orgáne SPF Meno, Priezvisko 

Súhlas / Nesúhlas / 
Zdržal sa / 
Nehlasoval 

predseda Martina Moravcová Valko Súhlas/10.05.2022 

člen Veronika Strapeková Súhlas/10.05.2022 

člen Ivana Solymosyová Súhlas/10.05.2022 

 

Odlišné stanovisko člena orgánu SPF, ktorý nesúhlasil s prijatým/schváleným  rozhodnutím 
alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiadal :  Žiadne  

 

Uznesenie č. SPF/2022/VSVP/U20/P bolo schválené. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 11.05.2022 

 

 

 

Martina Moravcová Valko, v.r.   


